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Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv                         

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2016.gada 15.septembrī                                                                          81 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                    Guntis Mačtams                                       

               Andris Vārpiņš   

                                   Ilva Cērpa  

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons  

                                   Artis Fetlers                 

                                   Māris Dadzis                          

                                   Aivars Čaklis  

                                   Vilnis Dzirnieks       

                                   Elita Kuģeniece                                      

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

 

Nav ieradies deputāts Andris Jaunsleinis  

 

Administrācija:   Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Alfrēds Paulāns, jurists 

                            Gunita Treigūte, Jurdiskās nodaļas vadītāja 

                            Īrisa Roze-Posuma, uzņēmējdarbības atbalsta konsultante 

                            Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs  

                            Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

Uzaicinātie- Juris Bērziņš, PSIA “Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem. 
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1. Par izlīguma projekta apstiprināšanu Ventspils tiesas lietvedībā esošajā civillietā 

Nr.C40074816.  

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā “Par dzīvojamo telpu 

īres maksas noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām 

dzīvojamajām mājām, dzīvokļiem, dzīvojamajām telpām Ventspils novadā”.  

3. Par kustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Puzes pagastā.  

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2016.gada 1.septembra domes lēmumā “Par 

aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases”. 

5. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

6. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu.  

7. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

8. Par Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju.  

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā.  

10. Par noteikumu apstiprināšanu.  

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā.  

12. Par noteikumu apstiprināšanu.  

13. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 6-42, Ugālē, iegādi.  

14. Par sadalīšanas rezultātā izveidoto zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Piltenē. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A. Mucenieks, G. Mačtams, A. Vārpiņš, I. Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2016.gada 15.septembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par izlīguma projekta apstiprināšanu Ventspils tiesas lietvedībā esošajā civillietā 

Nr.C40074816.  

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā “Par dzīvojamo telpu 

īres maksas noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām 

dzīvojamajām mājām, dzīvokļiem, dzīvojamajām telpām Ventspils novadā”.  

3. Par kustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Puzes pagastā.  

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2016.gada 1.septembra domes lēmumā “Par 

aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases”. 

5. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

6. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu.  

7. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

8. Par Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju.  

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā.  

10. Par noteikumu apstiprināšanu.  

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā.  

12. Par noteikumu apstiprināšanu.  

13. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 6 - 42, Ugālē, iegādi.  

14. Par sadalīšanas rezultātā izveidoto zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Piltenē. 

 

1.§ 
PAR IZLĪGUMA PROJEKTA APSTIPRINĀŠANU VENTSPILS TIESAS  

LIETVEDĪBĀ ESOŠAJĀ CIVILLIETĀ NR.C40074816   

(ziņo: A.Paulāns) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam A.Paulānam. 

 

A. Paulāns informē par lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai izbeigtu civiltiesisko strīdu Ventspils tiesas lietvedībā esošajā civillietā Nr.C40074816, kura 

ierosināta 2016.gada 11.aprīlī sakarā ar Ventspils novada pašvaldības prasību pret A.G., personas kods 

***, A.B., personas kods ***, un A.G., personas kods ***, par 2012.gada 16.novembrī ar A.G. 

noslēgtā līguma par dzīvojamās telpas „Dzirnavas” -2, Dzirnavās, Usmas pagastā, Ventspils novadā, īri 

izbeigšanu, izliekot atbildētājus kopā ar viņu ģimenes locekļiem bez citas dzīvojamās telpas 

ierādīšanas, īres un pakalpojumu parāda uz 2016.gada 1.martu EUR 519,04 piedziņu, nosakot 

prasītājam tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos procentus 6% gadā no 

pamatparāda summas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Civilprocesa likuma 74.panta piekto daļu, 223.panta 5.punktu, 226.panta pirmo un otro daļu, 227.panta 

pirmo un otro daļu, un ņemot vērā Ventspils novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurista Alfrēda 

Paulāna 2016.gada 14.septembra ziņojumā (reģ. Nr. IN22173) norādīto, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A. Vārpiņš, I. Cērpa, S. Bārzdaine, O. Doniņa, A. Matisons, 

A.Fetlers, M. Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt sagatavoto vienošanās par izlīgumu civillietā Nr.40074816 projektu (pielikumā).  

2. Pilnvarot Juridiskās nodaļas juristu Alfrēdu Paulānu Ventspils novada pašvaldības vārdā noslēgt ar 

A.G. vienošanos par izlīgumu civillietā Nr.40074816. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta pārvaldes vadītājam Gendriham Šķesteram 

veikt atbilstošus pasākumus, lai no 2016.gada 1.oktobra nodrošinātu ar dzīvokļa lietošanu saistīto 

pakalpojumu – atkritumu izvešana, sniegšanu dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 mājā „Dzirnavas”, Usmas 

pagastā, īrniekiem.  

4. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību: 

4.1. veikt mājas „Dzirnavas” - 2, Dzirnavās, Usmas pagastā, īrniekiem aprēķinātās maksas par 

pakalpojumiem – sadzīves atkritumu izvešana, pārrēķinu un aprēķināt maksu par atkritumu 

apsaimniekošanu šajā punktā minētās mājas īrniekiem Ventspils novada domes Ventspils 

novada domes 2014.gada 14.augusta lēmumā „Par atkritumu apsaimniekošanas maksas 

aprēķināšanu” (sēdes protokols Nr.34, 1.§) noteiktajā kārtībā sākot ar 2016.gada 1.oktobri. 

4.2. nodrošināt vienošanās par izlīgumu civillietā Nr.40074816, pēc tās apstiprināšanas Ventspils 

tiesā, 3.punktā noteiktā Ventspils novada pašvaldības pienākuma izpildi. 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļai sagatavot 

vienošanās par 2012.gada 16.novembrī ar A.G., personas kods ***, noslēgtā līguma par dzīvojamās 

telpas „Dzirnavas” -2, Dzirnavās, Usmas pagastā, Ventspils novadā, īri, un 2012.gada 16.novembrī 

ar Z.K., personas kods ***, noslēgtā līguma par dzīvojamās telpas „Dzirnavas” -3 īri grozījumiem, 

nosakot īres maksu par vienu dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru 0,08 euro mēnesī, 

maksu par atkritumu izvešanu sākot ar 2016.gada 1.oktobri vienai personai mēnesī EUR 1,79 un 

organizēt šo vienošanos noslēgšanu līdz 2016.gada 1.oktobrim. 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstus Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai, 

Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) un Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza). 

 

2.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 1.AUGUSTA LĒMUMĀ ”PAR 

DZĪVOJAMO TELPU ĪRES MAKSAS NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

ĪPAŠUMĀ VAI VALDĪJUMĀ ESOŠAJĀM DZĪVOJAMAJĀM MĀJĀM, DZĪVOKĻIEM, 

DZĪVOJAMAJĀM TELPĀM  VENTSPILS NOVADĀ” 

(ziņo: A.Paulāns) 

 

A. Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam A.Paulānam. 
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A.Paulāns informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu un likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 11. un 11.¹ pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā „Par dzīvojamo telpu 

īres maksas noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām 

dzīvojamajām mājām, dzīvokļiem, dzīvojamajām telpām Ventspils novadā” (protokols Nr.5, 1.§) 

– lēmuma pielikumā Nr.2 ailē Nr.32 kolonnā “apsaimn. tarifs (euro/m
2
)” izslēgt skaitli “0,21”. 

2. Noteikt, ka grozījumi piemērojami īres maksas aprēķināšanai par dzīvojamo telpu īri mājā 

“Dzirnavas”, Usmas pagastā, Ventspils novadā sākot ar 2016.gada 1.septembri. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (I.Garoza), Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta pārvaldei. 

 

3.§ 
PAR KUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ PUZES PAGASTĀ  

(ziņo: Ī.Roze-Posuma) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu uzņēmējdarbības atbalsta konsultantei Ī.Rozei-Posumai. 

 

Ī.Roze-Posuma informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ 14. panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība ir izveidojusi 

pašvaldības SIA „Ugāles nami“, reģistrācijas Nr. 41203017566, kuras viens no darbības mērķiem un 

veidiem saskaņā ar statūtiem ir siltumapgāde.  

Likuma par „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk - likums) 

2.pants nosaka, ka jebkurai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu jāatbilst ārējos 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likuma 5.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiskas 

personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izņemot 

kad publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts 

pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Likuma 5. panta trešā 

daļa nosaka, ka, ja valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts 

lēmums.  

Ievērojot to, ka Ventspils novada dome ir deleģējusi pašvaldības SIA „Ugāles nami” pašvaldības 

autonomo funkciju – organizēt Ventspils novada Puzes pagasta iedzīvotājiem siltumapgādes 

sabiedriskos pakalpojumus, tad ir uzskatāma par lietderīgu šīs funkcijas efektīvai un racionālai izpildei 

nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības SIA „Ugāles nami” Ventspils  novada pašvaldības  kustamo 
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īpašumu – siltumtrasi, PL inventāra numurs 121808880, kopgarums 1065 m, atrodas Blāzmas ciemā, 

Puzes pag., Ventspils nov., ievērojot deleģēšanas līguma izpildes termiņu - līdz 2036.gada 1.maijam. 

Izvērtējot Ventspils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome 

konstatē: 

Ventspils  novada pašvaldība ir deleģējusi pašvaldības SIA “Ugāles Nami” funkciju organizēt 

Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā 

un šīs funkcijas īstenošanai nepieciešams nodot pašvaldības SIA “Ugāles Nami” kustamo īpašumu – 

siltumtrasi, PL inventāra numurs 121808880, kopgarums 1065 m, ekspluatācijā no 01.11.2007., 

uzskaites vērtība: 215308.93 euro, nolietojums: 90493.38 euro, atlikusī vērtība: 124815.55 euro, 

nolietojums gadā 5%, atrodas Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā, normālā tehniskā 

stāvoklī. Trases sākumposms ir katlu māja un izvietojums attiecīgi divos posmos līdz katra atsevišķa 

objekta siltumenerģijas skaitītājam: katlu māja – bērnudārzs/pagasta pārvalde – Puzes pamatskola un 

katlu māja – dzīvojamās mājas “Atvari”, “Dzelmes”, “Meldri”, “Sildegas”, “Bērzaine”, “Noras”, 

“Avoti”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. 

punktu, 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, kā arī 

lai nodrošinātu, ka deleģēšanas līgumā noteikto sabiedrisko pakalpojumu pašvaldības SIA „Ugāles 

nami” nodrošina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Nodot ar 2016.gada 1.oktobri pašvaldības SIA „Ugāles nami” (reģ.Nr.41203017566, juridiskā 

adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles ciems, Ugāles pag., Ventspils novads) bezatlīdzības lietošanā, 

2014.gada 13.novembra deleģēšanas līguma izpildei, sekojošu kustamu mantu, turpmāk – Īpašums:  

siltumtrase, PL inventāra numurs 121808880, kopgarums 1065 m, atrodas Blāzmas ciemā, Puzes 

pag., Ventspils nov. 

2. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanas mērķis – no pašvaldības autonomajām funkcijām, t.i., 

organizēt Ventspils novada Puzes pagasta, Blāzmas ciema iedzīvotājiem siltumapgādes sabiedriskos 

pakalpojumus. 

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2036.gada 1.maijam, bet ne ilgāk kā uz laiku, 

kamēr pašvaldības SIA „Ugāles nami” veic deleģēto uzdevumu izpildi. 

4. Noteikt, ka pašvaldības SIA „Ugāles nami”: 

4.1. Ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šā lēmuma 2.punktā 

paredzētajam mērķim, ievērojot 2014.gada 13.novembra deleģēšanas līguma nosacījumus un 

normatīvos aktus, kas regulē publiskas personas mantas izmantošanu; 

4.2. Ir pienākums lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu to stāvokli, kā arī nodrošinot Īpašuma 

saglabāšanu, atbilstošu izmantošanu, uzturēšanu un segt ar tiem saistītos izdevumus;  

5. Pašvaldības SIA “Ugāles nami”  ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

atpakaļ, ja: 

5.1. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 3.punktā 

norādītā termiņa;  

5.2. iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš;  

5.3. tiek izbeigts 2014.gada 13.novembra deleģēšanas līgums; 

5.4. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

6. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) divu nedēļu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās brīža 

sagatavot kustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgumu. 

7. Uzdot Puzes pagasta pārvaldes vadītājai Santai Šēniņai organizēt Īpašuma nodošanu ar nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

8. Pilnvarot Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku noslēgt līgumu ar pašvaldības 

SIA „Ugāles nami” par bezatlīdzības lietošanu. 
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9. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim 

Valdmanim. 

11. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim, Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Personāla nodaļai, Juridiskajai nodaļai, Puzes pagasta 

pārvaldei, Nekustamo īpašumu nodaļai un pašvaldības SIA „Ugāles nami” un pašvaldības 

atbildīgajai darbiniecei Īrisai Rozei-Posumai. 

 

4.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2016.GADA 1.SEPTEMBRA DOMES 

LĒMUMĀ “PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Ņemot vērā celtniecības darbu grafiku objektā „”Pašvaldības autoceļa A-30 “Jaundobēji- Rinda” 

rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils novadā” un pamatojoties uz  likumu „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi 

par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus 2016.gada 1.septembra Ventspils novada domes lēmumā ”Par 

aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases” (protokols Nr.80, 1.§), papildinot ar 1.
1
punktu sekojošā 

redakcijā:  

 

” 1.
1
 Aizņēmuma  izņemšanu veikt vidējā termiņā (2016./2017.gadā), pamatojoties uz darbu 

izpildes grafiku”. 

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza). 

 

5.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkumu “Pašvaldības autoceļa Ug-32 “Katlu mājas” pārbūve Ugāles ciemā, Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā”, ar identifikācijas nr. VND2016/62, rezultātiem, nepieciešamais 

finansējuma apmērs ir 64 083,80 euro, t.sk., pašvaldības līdzfinansējums 16020,95 euro apmērā. 
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldības ceļu 

investīciju projektam “Pašvaldības autoceļa Ug-32 “Katlu mājas” pārbūve Ugāles ciemā, Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā”, 48 062,85 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit divi euro un 85 

centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību no pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta 

nodrošināt līdzfinansējumu 16020,95 euro (sešpadsmit tūkstoši divdesmit euro un 95 centi) 

apmērā, šā lēmuma 1.punktā paredzētam mērķim. 

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2017.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 10 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

5. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) sagatavot aizņēmuma saņemšanai 

nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos 

dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 

2016.gada 26.septembrim. 

 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza). 

 

6.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU  

VADĪTĀJU MĒNEŠA DARBA ALGAS NOTEIKŠANU   

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13. punktu, 2016.gada 5.jūlija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi“ 9.1.punktu un 10.punktu, 

2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.447.“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 

darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības 

iestādēs“ 13.punktu,  kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2016.gada 14.septembra sēdes lēmumu „Par Ventspils novada pašvaldības pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās obligātās 

apdrošināšanas iemaksām 2016.gada septembra - decembra mēnesim sadali“, atklāti balsojot: PAR – 

13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nepiedaloties balsošanā deputātei E.Kuģeniecei, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt ar 2016.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru 

mēneša darba algas, kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām-pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajiem līdzekļiem: 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Mēnešalga 

EUR 

1.1. Lāsma Millere Ugāles vidusskolas direktore  1050,- 

1.2. Baiba Šulca Piltenes vidusskolas direktore 950,- 

1.3. Elita Kuģeniece Ances pamatskolas direktore 

(0.735 darba likmes) 

661,- 

1.4. Ligita Lukševica  Popes pamatskolas direktore 

(0.885 darba likmes) 

796,- 

1.5. Nellija Sileviča Puzes pamatskolas direktore 

(0.9 amata likmes) 

810,- 

1.6. Ilze Judzika  Tārgales pamatskolas direktore 1000,- 

1.7. Guntra Magonīte Užavas pamatskolas direktore 

(0.942 darba likme) 

848,- 

1.8. Iveta Mātere Zūru pamatskolas direktore 1000,- 

1.9. Lienīte Alsberga Stiklu internātpamatskolas 

direktore ( t.sk. 20% piemaksa par 

darbu īpašos apstākļos) 

1080,- 

 

2. Apstiprināt ar 2016.gada 1.septembri no pašvaldības budžeta nepieciešamo finansējumu Ventspils 

novada izglītības iestādes direktora vienas darba likmes nodrošināšanai, ja mērķdotācijas 

finansējums konkrētajai izglītības iestādei to neparedz: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Mēnešalga 

EUR 

2.1. Elita Kuģeniece Ances pamatskolas direktore 

(0.265 darba likme) 

239,- 

2.2. Ligita Lukševica  Popes pamatskolas direktore 

(0.115 darba likme) 

104,- 

2.3. Nellija Sileviča Puzes pamatskolas direktore (0.1 

darba likme) 

90,- 

2.4. Guntra Magonīte Užavas pamatskolas direktore 

(0.058 amata likme) 

52,- 

 

3. Apstiprināt ar 2016.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

mēneša darba algas no pašvaldības budžeta līdzekļiem: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Mēnešalga 

EUR 

3.1. Regīna Artmane-

Hartmane 

Ugāles pirmsskolas izglītības 

iestādes  „Lācītis“vadītāja  

828,- 

3.2. Inita Griķe Piltenes pirmsskolas izglītības 

iestādes  „Taurenītis“vadītāja 

828,- 

3.3. Una Teibe Ances pirmsskolas izglītības 

iestāqdes  „Vālodzīte“vadītāja      

( 0,5 darba slodze) 

405,- 

3.4. Ina Teibe Popes pirmsskolas izglītības 

iestādes  „Zemenīte“vadītāja  

( 0,7 darba slodze) 

567,- 

3.5. Liena Rancāne Vārves pirmsskolas izglītības 

iestādes  „Zīļuks“vadītāja  

810,- 

3.6 Dace Briža Zlēku pirmsskolas izglītības 

iestādes „Rūķītis“ vadītāja (0,5 

405,- 
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darba slodze) 

3.7. Rasma Petmane Ugāles Mūzikas un mākslas 

skolas direktore 

810,- 

3.8. Antra Šķēle Piltenes mūzikas skolas direktore 810,- 

3.9. Jolanta Ziemele Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

direktore 

852,- 

 

4. Apstiprināt ar 2016. gada 1.septembri piemaksu novada skolu direktoriem no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Piemaksa 

EUR 

4.1. Ilze Judzika Tārgales pamatskolas direktore 220.00 

4.2. Nellija Sileviča Puzes pamatskolas direktore 200.00 

4.3. Guntra Magonīte Užavas pamatskolas direktore 120.00 

4.4. Iveta Mātere Zūru pamatskolas direktore 140.00 

 

5. Lēmums stājās spēkā no 2016.gada 1.septembra. 

 

6. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas  Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Personāla nodaļai (I.Stradiņa), visām novada izglītības iestādēm. 
 

7.§ 
PAR PAŠVALDĪBU SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANU 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Savstarpējo norēķinu veikšanai atbilstoši 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem“ 10. un 11. punktā noteiktajam, un ņemot vērā Ventspils novada domes 2015.gada 

29.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.61,6.§) „Par Ventspils novada Jūrkalnes pamatskolas 

likvidāciju“ar 29.07.2016., Ventspils novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.65,10.§) „Par Ventspils novada izglītības sistēmas pilnveidošanu“- ar 2016.gada 15.jūliju likvidēta 

Zlēku pamatskola un ar 2016.gada 16.jūliju izveidota Zlēku pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis“, kā 

arī izglītojamo skaita izmaiņām 2016.gada 1.septembrī Ventspils novada pašvaldības izglītības 

iestādēs, nepieciešams apstiprināt tāmes viena audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējo 

norēķinu veikšanai. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta „g“ apakšpunktu, un saskaņā ar Ventspils novada domes Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.09.2016. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas grupu, izmaksas mēnesī 

no 2016.gada 1.septembra līdz 2016. gada 31.decembrim saskaņā ar pielikumu Nr.1 (Pielikums 

Nr.1 uz 1 lapas). 

 

2. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas mēnesī no 2016.gada 

1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim saskaņā ar pielikumu Nr.2 (Pielikums Nr.2 uz 1 

lapas). 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumu (protokols 

Nr 68,4.§.)“Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu“ 

 

4. Lēmums stājas  spēkā ar 2016.gada 1.septembrī. 

 

5. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju A.Klimoviču sagatavot grozījumus līgumos ar 

pašvaldībām, kuru teritorijā dzīvojošie (deklarētie) audzēkņi apmeklē Ventspils novada 

pašvaldības vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī citus dokumentus 

saistībā ar pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem.  

 

6. Uzdot Izglītības pārvaldei ( A.Klimoviča): 

6.1. Katru ceturksni precizēt audzēkņu skaitu izglītības iestādēs; 

6.2. Rēķinu un precizēto audzēkņu sarakstu nosūtīt pašvaldībām savstarpējo 

norēķinu veikšanai 15 dienas pirms līgumā norādītā samaksas termiņa; 

6.3. Veikt līguma izpildes  kontroli. 

 

7. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visu novada vispārizglītojošo skolu 

direktoriem, visām pirmsskolas izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldei un Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību.  

 

8.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBA ORGANIZĀCIJU  

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā to, ka ir jāveic grozījumi izglītības iestāžu darba organizācijā un, lai nodrošinātu 

strādājošiem vecākiem pēc iespējas pieejamākus pirmsskolas izglītības pakalpojumus, ir izstrādāta 

jauna pirmsskolas iestāžu darba organizācijas kārtība, un saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu,21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ventspils novada 

domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 14.septembra lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Noteikt ar 2016.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un 

Ventspils novada pašvaldības pamatskolu pirmsskolu grupās sekojošu darba laiku: 

1.1 Ugāles PII „Lācītis” no            7.30-17.30; 

1.2 Piltenes PII „Taurenītis” no     8.00-18.00; 

1.3 Ances PII „Vālodzīte” no        7.30-17.30; 

1.4 Popes PII „Zemenīte” no         7.30-17.00; 

1.5 Vārves PII „Zīļuks” no            7.30-17.00; 

1.6 Vārves PII „Zīļuks”(filiāle) no 7.00-18.30; 

1.7 Zlēku PII „Rūķītis ”no             7.30-18.00; 

1.8. Tārgales pamatskolas pirmsskolas grupa no 8.00-17.00; 

1.9. Puzes pamatskolas pirmsskolas grupa no     7.30-18.00 

1.10.Užavas pamatskolas pirmsskolas grupa no  7.30-18.00; 

1.11.Zūru pamatskolas pirmsskolas grupa no      8.00-15.00. 

 

2. Noteikt ar 2016.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un 

Ventspils novada pašvaldības pamatskolu pirmsskolu dežūrgrupās sekojošu darba laiku: 

2.1. Ugāles PII „Lācītis”no        7.00-19.00; 

2.2. Piltenes PII „Taurenītis”no 7.00-19.00; 

2.3. Vārves PII „Zīļuks” no       7.00-18.30; 

2.4. Popes PII „Zemenīte” no    7.00-18.00; 

2.4. Tārgales pamatskolas pirmsskolas grupa no 7.00-19.00; 

2.6. Zūru pamatskolas pirmsskolas grupa no      7.00-18.00. 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumu  

(protokols Nr.55,17.§) „Par Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju”.  

 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.  

 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visām novada pašvaldības pirmsskolas iestādēm un 

Tārgales pamatskolai, Puzes pamatskolai, Užavas pamatskolai, Zūru pamatskolai, Ventspils 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza),  

 

 

9.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA  DOMES  LĒMUMĀ  

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz Ventspils novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu ( protokols Nr.56.,2.§) “Par 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes “Skolēnu nams” likvidāciju” un saskaņā ar Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. un 

27.punktu, lai nodrošinātu pašvaldības interešu izglītības programmu kvalitatīvu izvērtēšanu un 

objektīvu finansējuma sadali, kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 
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14.09.2016. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Grozīt Ventspils novada domes 2013.gada 11.jūlija  (protokols Nr.3, 5.§) lēmuma  “Par novada 

domes komisijas sastāva noteikšanu “ 1.14.punkta teksta daļu “Tamāra Kuciņa, Skolēnu nama 

direktore” un aizstāt to ar teksta daļu “Tamāra Kuciņa- novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

izglītības metodiķe”. 

2. Lēmums stājas spēkā  tā pieņemšanas brīdī. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 

 

10.§ 
PAR NOTEIKUMU APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

 

A.Klimoviča informē par  noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz Ventspils novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu, (protokols 56.,2.§) “Par 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes “Skolēnu nams” likvidāciju” un saskaņā ar Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu un 

Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtība” 10.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

14.09.2016. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt noteikumus “Ventspils novada pašvaldības interešu izglītības programmu  

izvērtēšanas un finansēšanas kārtība” saskaņā ar pielikumu (Pielikums uz 4 lapām). 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2011.gada 25.augusta  (protokols 

Nr.45,1.§ ) noteikumus Nr.3 ”Ventspils novada pašvaldības interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un finansēšanas kārtība”.  

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot minētos Noteikumus parakstīšanai. 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu un noteikumus Ventspils novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldei un visām Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm.  

 

11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM  VENTSPILS NOVADA DOMES  LĒMUMĀ  

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
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Ventspils novada pašvaldībā 30.08.2016. (reģ.Nr.IN20817) saņemts SIA”OSKO” valdes priekšsēdētāja 

Oskara Gūtmaņa iesniegums, kurā norādīts, ka Ventspils novada pašvaldība ir noslēgusi 18.08.2016. 

līgumu ar SIA “A Celtne” par Piltenes vidusskolas ēdināšanas bloka un ar to saistīto 

inženierkomunikāciju atjaunošanu un ēdiena gatavošana remonta laikā tiks veikta Piltenes pagasta 

“Vilbrūži” telpās, kurās uzstādītas atbilstošas iekārtas, bet ēdiens tiks piegādāts Piltenes vidusskolā 

termosos, līdz ar to sadārdzinās ēdināšanas pakalpojumi vidēji dienā par EUR 0.43 uz vienu skolēnu. 

Lai nodrošinātu 12.03.2012. MK noteikumu Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” izpildi, 

ar 2016.gada 1.septembri nepieciešams noteikt Piltenes vidusskolā skolēnu ēdināšanas cenas: 1.-

4.klasei – EUR 1.85 (bija EUR 1.42), 5.-12.klase – EUR 2.02 (bija EUR 1.59), līdz izglītības iestādes 

remontdarbu pabeigšanas brīdim ( to nodošanu ekspluatācijā), kā arī pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.09.2016. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1.Papildināt Ventspils novada domes 28.08.2015.(protokols Nr.58,2.§) lēmumu “Par ēdināšanas 

pakalpojuma cenām Piltenes vidusskolā un Piltenes pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”  ar 

1.1.
1
punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:  

“1.1.
1
Piltenes vidusskolā no 2016.gada 1.septembra līdz izglītības iestādes remontdarbu pabeigšanas 

brīdim (to nodošanu ekspluatācijā) noteikt skolēnu ēdināšanas cenas- 1.-4.klasei EUR 1.85, 5.-

12.klasei EUR 2.02”.  

 

2.Noteikt, ka pēc remontdarbu pabeigšanas tiek piemērots lēmuma 1.1 punktā.noteiktās skolēnu 

ēdināšanas cenas.  

 

3.Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību izdalīt no rezerves fonda EUR 4000,- Piltenes 

vidusskolas skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai. 

 

4.Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

5.Lēmuma kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai (A.Klimoviča). 

 

6.Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), 

Piltenes vidusskolai (B.Šulca), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), SIA “OSKO” 

valdes priekšsēdētājam (O.Gūtmanim) adrese: “Vilbrūži”, Piltenes pagasts, Ventspils novads, LV-

3620. 

 

12.§ 
PAR NOTEIKUMU APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

 

A.Klimoviča informē par  noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 9.,29.2.,30.,35.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 ”Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un valsts 
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augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12. un 14.punktu un  saskaņā ar likuma”Par 

pašvaldībām “41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 14.09.2016. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

Ventspils novada pašvaldības  izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu, pamata  un  vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (Pielikumā uz 3 lapām). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2013.gada 29.augusta noteikumus Nr.5 

(protokols Nr.7,29.§) ”Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mēķdotāciju izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 

darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai Ventspils novadā”.  

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot minētos Noteikumus parakstīšanai. 

4. Lēmums stājas spēkā  tā pieņemšanas brīdī. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu un noteikumus Ventspils novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldei un visām Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm. 
 

 

13.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA RŪPNĪCAS IELA 6 - 42, UGĀLĒ,  IEGĀDI  

(ziņo: G.Landmanis, debatēs: G.Bože, A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

G.Bože jautā, ņemot vērā, ka Ugālē ir neizmantoti vairāk kā 90 dzīvokļi, kādēļ ir jāiegādājas šis 

dzīvoklis? Vai ir pieprasījums pēc sociālajiem dzīvokļiem Ugālē? 

A.Mucenieks norāda, ka ir runāts par to, ka dzīvojamā ēka Rūpnīcas ielā 6, Ugālē, tiks veidota kā 

sociālā māja, kas iekļauts arī pašvaldības investīciju plānā.  Var piekrist, ka daudz brīvu dzīvokļu, bet 

arī redzam, kādā stāvoklī ir dzīvokļi, kuros cilvēki dzīvo. Māju Rūpnīcas 6, veidojam kā sociālo māju, 

jo tā ir pašvaldības funkcija, un ir jārēķinās ar šādiem izdevumiem. Tiek virzīts jautājums par 

dzīvojamām mājām līdz 6 dzīvokļiem. Ir tādas mājas, kuras ir nojaucamas, ir tādas, kuras jāatbrīvo no 

apsaimniekošanas maksas. Lielākā daļa no ēkām ir dzīvošanai nederīgas, un tādus saņēmām no Ugāles 

pagasta padomes, izveidojot novadu. Sociālo māju jautājums ir izskatīts gan Vārvē, gan Ugālē, bet 

Rūpnīcas iela 6, Ugālē ir viena no perspektīvākajām. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

       

Ventspils novada pašvaldībā 07.09.2016. saņemts Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta 

tiesu izpildītāja Ilzes Zēbergas, prakses vieta: Ūdens iela 15-3, Ventspils, Paziņojums par nekustamā 

īpašuma Rūpnīcas iela 6 – 42, Ugālē, Ventspils novadā, pārdošanu pirmajā izsolē. Atbilstoši 

Paziņojumā norādītajam - nekustamā īpašuma novērtējums: 1300 EUR, izsoles sākumcena ir 1300 

EUR, izsoles solis: 50 EUR, nodrošinājuma maksa: 130 EUR, izsoles dalības maksa: 15 EUR, izsoles 

sākums - 14.09.2016. plkst. 13.00, noslēgums – 14.10.2016. plkst. 13.00, izsoles norises vieta – 

interneta vietne https://izsoles.ta.gov.lv. 

Ventspils novada dome, izskatījusi Paziņojumu, lietas materiālus un izvērtējusi tās rīcībā esošo 

informāciju, konstatē: 

https://izsoles.ta.gov.lv/
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1. Atbilstoši datiem Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā (NĪVKIS) – dzīvokļa īpašums Rūpnīcas iela 6 - 42, kadastra Nr.9870 900 0056, 

adrese: Rūpnīcas iela 6 – 42, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, (turpmāk arī – Dzīvoklis), 

sastāv no vienistabas dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 9870 004 0145 001 039, kopējā 

platība 42.3 m
2
, t.sk. iekštelpu platība 35,0 m

2
, ārtelpas 7,3 m

2
, un 350/25719 kopīpašuma domājamām 

daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības, kadastra apzīmējums 9870 004 0145, platība 0,6627 

ha. Dzīvokļa kopējā kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 3377 EUR, t.sk. telpu grupas kad. vērtība – 

2857 EUR. Dzīvokļa īpašumtiesības 07.09.2001. reģistrētas Ugāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.422 42 uz fiziskas personas M.B., personas kods ***, vārda. M. B. mirusi 2010.gadā, uz viņas 

atstāto mantojumu, t.sk. Dzīvokli, mantinieki nav pieteikušies. Dzīvokļa īpašums atzīstams par 

nosacīti apmierinošā stāvokļi esošu. Sakarā ar to, ka Ventspils novada pašvaldībai ir jāsedz pašvaldības 

SIA “Ugāles nami” apsaimniekošanas maksa par Dzīvokli, pašvaldība nesaņem nekustamā īpašuma 

nodoklis par to, pašvaldība ir iesniegusi kreditora prasību zvērinātam notāram Monikai Laiviņai-

Laiveniecei, kura izsludinājusi mantojuma lietu. Tā kā norādītajā termiņā M.Balodes mantinieki nav 

pieteikušies, zvēr. notārs 31.05.2016. izdevusi aktu par mantojuma lietas Nr.2188 izbeigšanu un 

Dzīvokļa atzīšanu par bezmantinieka mantu, un Dzīvoklis tiek nodots zvērinātam tiesu izpildītājam 

pārdošanai izsolē.  

2. Ventspils novada domei ir iecere izveidot pašvaldības sociālo māju, kurā varētu tikt izmitināti 

novada trūcīgie iedzīvotāji, maznodrošinātās personas un ģimenes ar bērniem. Tāpat aktuāls ir 

jautājums par vairāku pašvaldības dzīvojamo māju, kuras ir sliktā tehniskā stāvoklī un kurās dzīves 

apstākļi neatbilst dzīvojamām telpām noteiktajām sanitārtehniskajām normām, atsavināšanu, kapitālo 

remontu vai nojaukšanu, un tajās esošo īrnieku izmitināšanu citā, piemērotā dzīves vietā. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpnīcas iela 6, Ugālē, kopā ir 70 dzīvokļi, no tiem tikai 4 (četri) ir 

privatizēti (trīs ir ierakstīti zemesgrāmatā, viens ir fiz. personas ties. valdījumā). Dzīvojamā mājā 

Rūpnīcas iela 6 pēc praktiskā stāvokļa ir piemērota pašvaldības sociālās mājas izveidošanai, jo būvēta 

kā kopmītņu tipa māja, tajā ir vien-istabas dzīvokļi, ēkas pirmajā stāvā ir tehniskās telpas, kurās 

izvietot nepieciešamos pakalpojumus (veļas mazgātuvi, noliktavas, tehniskās telpas). Dzīvojamā māja 

Rūpnīcas iela 6 atbilstoši Ventspils novada pašvaldības teritorijas plānojumam atrodas teritorijā ar 

plānoto (atļauto) izmantošanu: Daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve (indekss DzD). Saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, - pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst: 

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām 

ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, 

bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 

iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 9.punktu - sniegt palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta 1.daļas 7.punktu, 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece), PRET – nav, ATTURAS – 2 balsis 

(G.Bože, A.Zariņš), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Piedalīties Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilzes Zēbergas rīkotajā 

pirmajā izsolē ar augšupejošu soli par bezmantinieku mantu atzīto dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 

6 - 42, kadastra Nr.9870 900 0056, Ugālē, Ugāles pagastā, kopējā platība 42.3 m
2
, nolūkā izmantot 

to likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktā, 9.punktā noteikto pašvaldības funkciju 

pildīšanai. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju A. Mucenieku piedalīties šī lēmuma 1.punktā minētajā nekustamā 

īpašuma izsolē, nosakot maksimālo cenu, kura solāma par īpašuma iegādi – 3377 EUR (trīs tūkstoši 

trīs simti septiņdesnit septiņi euro), kā arī parakstīt izsoles aktu Ventspils novada domes vārdā.  

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza): 

3.1. iestrādāt pašvaldības 2016.gada budžetā grozījumus, nosakot šī lēmuma 1.punktā minētā 

dzīvokļa īpašuma iegādei nepieciešamos līdzekļus līdz 3377 EUR apmērā, 
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3.2. organizēt izsoles nodrošinājuma maksas 130 EUR apmērā, kā arī izsoles dalības maksas 15 

EUR apmērā samaksu līdz 22.09.2016. atbilstoši izsoles sludinājumā (lēmuma pielikumā) 

norādītajiem rekvizītiem. 

4. Uzdot pašvaldības Kancelejai (I.Kalenda) nosūtīt šī lēmuma izrakstu Nekustamo īpašumu nodaļai; 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

14.§ 

PAR SADALĪŠANAS REZULTĀTĀ IZVEIDOTO ZEMES VIENĪBU 

 PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAI PILTENĒ  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai nostiprinātu īpašuma tiesības Zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda, pamatojoties 

uz Ventspils novada domes 16.03.2016. Projektu, investīciju un būvniecības komisijas lēmumu,  tika 

veikta sekojoša Ventspils novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala  Zlēku iela 8, kadastra Nr.9833 

007 0121, Piltenē,  (Piltenes pilsētas domes 18.06.2009.sēdes lēmums par zemes piekritību 

pašvaldībai) sadale, izveidojot jaunus nekustamā īpašuma kadastra objektus, precizējot zemes 

lietošanas mērķus, atbilstoši zemes faktiskajai izmantošanai: 

1. Zlēku iela 8, kadastra Nr.  9833 007 0121, Piltenē, 1.3636 ha, - Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve, NĪLM kods – 0701; 

2. Zlēku iela 14, kadastra Nr.  9833 007 0198, Piltenē, 0.7735 ha, - Ar maģistrālajām elektropārvades 

un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas un naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, NĪLM kods – 

1201; 

3. Zlēku iela 16, kadastra Nr.  9833 007 0199, Piltenē, 0.4897 ha, - Ar maģistrālajām elektropārvades 

un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas un naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, NĪLM kods – 

1201; 

4. Parka iela 1, kadastra Nr.  9833 007 0200, Piltenē, 6.1 ha, - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, NĪLM  kods – 0101. 

         Līdz ar to šo zemes vienību piekritība pašvaldībai precizējama saskaņā ar likuma ”Par valsts un 

pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” prasībām, kas nosaka, ka 

zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 

zeme, “… ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves)” vai …”neapbūvēti zemes gabali 

paredzēti …pašvaldības funkciju īstenošanai” vai “apbūvēta lauku apbūves zeme, …par kuru ir 

noslēgti zemes nomas līgumi”.  

         Ievērojot augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā“, 3.panta otrās daļas 1., 2.punkta, piektās daļas 1. punkta nosacījumiem, atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noteikt, ka zemes vienība Zlēku iela 8, kadastra apzīmējums 9833 007 0197, 1.3636 ha platībā, 

Piltenē, piekrīt pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās“, 3. panta otrās daļas 1.punktu; 

2. Noteikt, ka zemes vienība Zlēku iela 14, kadastra apzīmējums  9833 007 0194, 0.7735 ha platībā, 

Piltenē, piekrīt pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās“, 3. panta piektās daļas 1.punktu; 
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3. Noteikt, ka zemes vienība Zlēku iela 16, kadastra apzīmējums  9833 007 0195, 0.4897 ha platībā, 

Piltenē, piekrīt pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās“, 3. panta piektās daļas 1.punktu; 

4. Noteikt, ka zemes vienība Parka iela 1, kadastra apzīmējums 9833 007 0196, aptuveni 6.1 ha 

platībā, Piltenē, piekrīt pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās“, 3. panta otrās daļas 2.punktu. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas dienas nosūtīt šā lēmuma izrakstus: 

5.1. Nekustamo īpašumu nodaļai; 

5.2. Valsts zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajai nodaļai. 

=========================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


